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পদ্য:- 'বাসনা' - করুণাননধান বন্দ্যাপাধযায় 

 

কবিতার নাম - 'িাসনা' 
কবির নাম - করুণাবনধান িন্দ্যাপাধযায় 

 

১। পদ্ পনিবর্ত ন:- 
 

ক) সরলতা 
খ) িনয  

গ) মমন্দ া  

ঘ) ধানয  

ঙ) আন্দলাবকত 
 

২। নবপিীর্ শব্দ:- 
 

ক)জটিল  

খ) আন্দলা  

গ) কান্দে  

ঘ) আঁধার / অন্ধকার 
 

৩। ননন্দেি শব্দগুনিি অর্ত নিন্দে বান্দকয প্রন্দয়াগ:- 
 

ক)পণণকুটির = কঁুন্দেঘর 

গ্রান্দমর অন্দনক মানুন্দেরা পণণকুটিন্দর িাস কন্দর।  
 

খ)ফঁুন্দে = মেদ কন্দর।  

িীজ মেন্দক চারা গাে মাটি ফঁুন্দে মির হন্দত োন্দক।  
 

গ) মদয়া = মমঘ।  

িেণাকান্দল িৃবির সময় আকান্দে মদয়ার গজণ ন মোনা যায়।  
 

ঘ) আঁধার = অন্ধকার 



সূযণ অস্ত যাওয়ার পর গ্রান্দমর চাবরবদক আঁধার হন্দয় যায়।  

 

ঙ) আবলপন্দে = এক জবম মেন্দক তার পান্দের আন্দরকটি জবমন্দক আলাদা করার জনয ময 
িাঁধ মদওয়া হয় মসই পে।  

গ্রান্দমর মলান্দকরা আবলপন্দে হাঁটাচলা কন্দর। 
 

চ)িাসনা - ইচ্ছা  

প্রবতটি মানুন্দের মন্দন বকেু িাসনা োন্দক।  
 

ে) মুেলধারা - অনিরত মজান্দর িৃবি  

িেণাকান্দল আকাে মেন্দক মুেলধারায় িৃবি পন্দে।  
 

৪। 

ক) 'িাসনা'  কবিতাটির রচবয়তা করুণাবনধান িন্দ্যাপাধযায়।  

খ) কবি েুটন্দিন আবলপন্দে।  

গ) কান জেুান্দি পাবখর গান্দন।  

ঘ) চাতক পাবখ ডাকন্দি ফটিক জল।  

 

৫। 

ক) মাঝ গঙ্গায় মফলি জাল।  

খ) কড়্ কড়্ কড়্ ডাকন্দল মদয়া রুন্দয় আসি আমন।  

গ) কয়লা গুন্দলা রাবঙন্দয় টানি জাঁতার দবে।  

ঘ) বপটি মলাহা মনহাই বদন্দয়।  

ঙ) িসি বগন্দয় মরৌদ্র এন্দল কামারোন্দল।  

 

৬। অনর্-সংনিপ্ত উত্তি: 
 

ক) কবি মান্দ র হাওয়ায় আবলপন্দে েুন্দট যান্দিন।  

খ) উদাস আদুল গান্দয় কবি মাঝ গঙ্গায় জাল মফলন্দিন।  

গ) গাঙবচন্দলরা ঝাঁন্দক ঝাঁন্দক োঙা পান্দের িাঁন্দক উেন্দি।  

ঘ) বেল কুবেন্দয় কবি মমায়া িাঁধন্দিন। 

ঙ) আকােোঙা মুেলধারা িাঁন্দের ঝান্দে মতালপাে মতান্দল।  



চ) শুকতারা আকান্দের পবিম বদন্দক মদখা যায়।  

৭। সংবিপ্ত উত্তর : 
 

ক) কবি করুণাবনধান িন্দ্যাপাধযায় 'িাসনা' কবিতায় গ্রাম িাংলার প্রকৃবত ও 
মসখানকার সহজ সরল মানুেগুবলর বনতযকন্দমণর িণণনা বদন্দয়ন্দেন। গ্রাময মানুেগুবল মযমন 
তান্দদর পণণকুটির মেন্দক ধান্দনর মান্দ র আবলপে বদন্দয় েুন্দট যায় কবিও মতমবন মসই গ্রাময 
মানুেগুবলর সন্দঙ্গ তান্দদর পণণকুটির মেন্দক ধান্দনর মান্দ র আবলপে বদন্দয় েুন্দট মযন্দত চান। 

 

খ) কবি িন্দলন্দেন শুকতারাটি িন্দনর মাোয় আঁধার ফঁুন্দে পবিম আকান্দে উ ন্দি এিং 
পাবখর বমবি মধুর গান্দন কবির কান জেুান্দি।  

 

গ) গাঙবচন্দলরা োঙা পান্দের িাঁন্দক ঝাঁন্দক ঝাঁন্দক উন্দে যান্দি এিং মমন্দঘর োয়ায় োয়ায় 
চাতক পাবখ 'ফটিক জল' িন্দল মডন্দক মিোন্দি।  

 

ঘ) কবি িন্দলন্দেন িেণার আগমন্দন যখন মমঘ ডাকন্দি তখন লাঙল বদন্দয় জবম চাে কন্দর 
তান্দত আমন ধান কবি মরাপণ করন্দিন।  

 

ঙ) কবি িন্দলন্দেন যখন মরাদ উ ন্দি তখন কামারোলায় বগন্দয় কবি িসন্দিন এিং 
কয়লায় আগুন জ্বাবলন্দয় জাঁতার দবে টানন্দিন। 

 


